
 
 
Seglingsföreskrifter 
 
Tävling: Vårcup 2013 / Höstcup 2013 

SRS-Klass 1 kölbåtar. SRS-tal 1,16 och högre. 
  SRS-Klass 2 kölbåtar. SRS-tal 1,15 och lägre. 
 
Datum: Vårcup. Följande onsdagar: 15/5, 22/5, 29/5, 12/6, 19/6. 
  Höstcup. Följande onsdagar: 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9. 
 
Arrangör: Strängnäs Segelsällskap 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kapp-

seglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
 
1.2 SRS-reglerna gäller. 
 

Båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet 
för kappsegling utan spinnaker och/eller gennaker får anmälas utan sådana segel.  
 

 Båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal eller SRSv-tal för 
“shorthandedkappsegling”.  

 
Klassbåtar får undantag från begränsningar gällande besättningsstorlek och/eller  
besättningsvikt i båttypens klassregler. 
 

1.5 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller 
inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den  
tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig 
flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. 

 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Efteranmälningar och anmälan om ändring av segelföring som ändrar  

SRS-tal ska göras senast kl 18.15 till startfartyget. 
Tidigaste tid för varningssignal för start av klass2 är kl 18.30. 

 Tid för varningssignal för klass 1 är 5 minuter efter första start. 
 
6.2 5 seglingar är planerade för vårcup.  

6 seglingar är planerade för höstcup. 
 
7. Klassflaggor och genomförande 
 
7.1 Klass/start  Signalflagga 
 Klass 2 / Start 1 H (vit röd) 

Klass 1 / Start 2 E (blå/röd) 
 
 



 
 
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs i Strängnäs på Ulfhällsfjärden 

Undantag: Vårcup 3 och Höstcup 3 seglas på Strängnäsfjärden. 
 
9. Banan 
 
9.1 Banan är en kryss-läns-bana som seglas tre varv. 
 Start – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 - mål. Rundningsmärkena ska lämnas om babord.  

Vid distansbana: Banbeskrivning anslås på hemsidan samt på anslagstavlan på  
ångbåtsbron. 
 
Banskiss kryss-läns-bana:

  
 
  
9.3 Kappseglingsfunktionärerna ska försöka anpassa banan så att en 

kappsegling tar ca 60 minuter att segla vid kryss/länsbana och 90 min vid distansbana. 
  
10. Märken 
 
10.1 Rundningsmärkena;  

Kryssmärket är en orange tetra eller gul cylinder.  
Länsmärke är en röd flaggboj.  
Vid distansbana gäller särskild banbeskrivning. 
 

13. Straff 
13.1 När protestkommittén finner att en båt brutit mot regel 1.5 ska båten strykas från  
 att delta vid utlottningspriset. 
 
 



 
 
 
14. Tidsbegränsning 
 
14.1 Kryss/länsbana: 

Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter. 
För efterföljande båtar är maxtiden första båtens tid +40 minuter. 

  
 Distansbana: 

Maximitiden för första båt i mål är 2 timmar.  
För efterföljande båtar är maxtiden första båtens tid +50 minuter. 
Vårcup5 som ovan men utökad maxtid till 3 timmar. 
 
 
Båt som inte går i mål inom maxtid får resultat DNF. 

 
Datum: 2013-05-13 
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